
 

Rejsefakta: 
 

Pris:      Kr. 4.598,- 
Enkeltværelsestillæg:  Kr.    650,- 
 

Prisen inkluderer 
Bus i 5 dage, dansk rejseleder, hotel i fire nætter med morgen- og aftensmad, 
rundstykker og kaffe 1. dag, let frokost 1. dag, sejltur til Texel, ørundtur på Texel, 
besøg i Enkhuizen, entré til Zuiderzeemuseet, byrundtur i Amsterdam, kanalrund-
fart i Amsterdam, entré til Rijksmuseet i Amsterdam. 
 

Evt. øvrige entréer er ikke inkl. 
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Fletcher Badhotel 
NL-1759 NB Callantsoog 
Telefon +31 224 582 222  
www.badhotelcallantsoog.nl 
Fletcher Badhotel ligger tæt ved vandet og har overdækket terrasse og hyggelig 
restaurant. Fine værelser, nogle med udsigt, alle med bad/toilet, TV og telefon. 
 

Antal værelser 62 
Etager   3 
Elevator  Ja 
Centrum  1 km 
 
Rejseforsikring: 
På grund af ny lovgivning for salg af forsikringer, er det ikke længere muligt at købe års- og afbe-
stillings forsikring via de graa busser. Vi henviser til eget forsikringsselskab eller Gouda på telefon 
88 20 88 20. 

Fletcher Badhotel 

Kr. 4.598,- 

For mange er et besøg i Holland noget, som står højt på ønskesedlen, og det er der 
god grund til! I Holland oplever man, hvorledes land og hav kan forenes til et blom-
strende samfund. Her finder vi i nord de store landbrugsområder og det indvundne 
land. Længere mod syd findes de store, historiske byer og gartnerierne med masser 

af grøntsager og ikke mindst blomster.  

Herningegnens Lærerforenings  
Pensionistafdeling  

arrangerer en dejlig 5-dages tur til  

Holland 
01.10. - 05.10. 2019 
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1. dag 
Efter opsamling går turen ned gennem Jylland, og inden vi krydser 
grænsen, nyder vi rundstykker og buskaffe. Vi kommer forbi Hamburg 
og Bremen og holder selvfølgelig passende pauser og et frokoststop 
undervejs. Når vi er kommet over den Hollandske grænse, kommer vi 
ud på den ca. 30 km lange Zuiderseedæmning, som blev bygget i for-
bindelse med de store landindvindinger. Vi holder en kort pause på 
dæmningen, for virkelige at kunne se dette fantastiske bygningsværk. 
Vi når frem til vort hotel, Fletcher Badhotel i Callantsoog, til sen 
aftensmad. 
 
2. dag 
Efter morgenmaden, kører vi til havnebyen Den Helder. Herfra sejler vi 
til Texel, den sydligste af de frisiske øer, der ligger som en beskyttende 
række ud for den hollandske nordkyst. Her findes en enestående natur 
med klitter, strandenge og vadehav, som vrimler med fugle, især i yng-
letiden. På øens østside finder vi frugtbare marker med grøntsager, 
blomster og traditionelt landbrug samt de typiske gulf-huse, der er 
bygget, så de ligner pyramider. Øen er berømt for sine mange lokale 
specialiteter af ost, lammekød, grøntsager og selvfølgelig fisk. Vi skal 
en tur rundt på øen, med pauser undervejs for at nyde naturen, lige-
som vi besøger et par af de idylliske fiskerlandsbyer. Midt på eftermid-
dagen sejler vi tilbage til Den Helder og vender tilbage til vores hotel 
sidst på eftermiddagen efter en spændende og anderledes oplevelse. 
   

 3. dag 
I dag besøger vi byen Enkhuizen. Byen var én af byerne i det Forenede 
Østindiske Kompani, sammen med Hoorn og Amsterdam. Den var der-
med et af de helt centrale steder, hvorfra handlen med Fjernøsten 
fandt sted. 
Efter at have mistet sin førerposition til Amsterdam, har byen i dag 
genvundet lidt af fortidens storhed, da den i dag har én af de største 
marinaer i Holland. Vi går en lille tur rundt i den gamle bydel. Her lig-
ger de gamle smukke huse, som blev opført af byen rige handelsfolk. 
Vi går over kanalerne, ser de gamle bymure og de små havne. Fra Enk-
huizen kører vi til det store frilandsmuseum ”Zuiderzeemuseum”.  

 
 

Tilmelding fra d. 1. februar, dog senest d. 1. august 2019 til 

Gunnar Christensen ▪ Telefon 26 99 22 85 
Mail: gunnarchristensen@email.dk 

(Tilmelding sker efter ”først til mølle”-princippet) 

Museet fortæller levende om livet i Holland gennem tiderne. Vi skal 
blandt andet se gammeldags forretninger, traditionelle hollandske 
vindemøller, landbrug og fiskerøgeri. Vi har god tid på museet, til rig-
tig få set os omkring. 
Sidst på eftermiddagen kører vi retur til hotellet. 
 
4. dag 
Vi kører til Hollands hovedstad Amsterdam – før anden verdenskrig 
var Amsterdam kendt som ”Nordens Jerusalem” på grund af den sto-
re jødiske befolkning i byen. Derfor, skal vi selvfølgelig også forbi det 
gamle jødiske kvarter Waterlooplein. På vores byrundtur kommer vi 
også forbi byens andre kendte seværdigheder bl.a. kongeslottet, mu-
seerne, Dam-pladsen med Frihedsmonumentet. Vi tager selvfølgelig 
også på en spændende kanalrundfart, idet man fra søsiden får det 
allerbedste indtryk af Amsterdam og kan beundre de mange karakte-
ristiske huse, som ligger med gavlen ud til kanalerne.  
Vi kommer også forbi Anne Franks hus, hvor den unge pige, sammen 
med sin familie gemte sig for nazisterne i et skjult rum. I dette lille 
rum, skrev Anne sine dagbøger, som i dag er solgt i mere end 31 milli-
oner eksemplarer. 
Vi skal også ind på det fantastiske ”Rijksmuseum”, hvor alle de store 
malere er repræsenterede i en forunderlig verden af farver og moti-
ver. Vi har god tid her, så man rigtig har tid til at opleve de mange ud-
stillinger. Sidst på eftermiddagen vender vi hjem til vores hotel.  
5. dag 
 
Efter tidlig morgenmad går turen nordpå. Vi kører gennem Nordtysk-
land, og ved grænsen bliver der mulighed for indkøbspause. Vi er 
hjemme igen først på aftenen.  


